
 

OGŁOSZENIE 

Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie  

w sprawie składania ofert na dostawę wyposażenia i sprzętu dla potrzeb realizacji  

Rządowego programu p.n. “Laboratoria Przyszłości”.  

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie zaprasza do składania ofert na dostawę 

wyposażenia i sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu p.n. “Laboratoria Przyszłości”.  

1. Termin składania ofert: 24.06.2022 r., godz. 15.00.  

2. Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub 

kuriera na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie, Tumlin-Węgle,  

ul. Grodowa 2, 26-050 Zagnańsk.  Ofertę można również złożyć elektronicznie na adres: 

szkola@szkolatumlin.pl 

3. Forma składania ofert: j.w. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 15 dni od daty złożenia zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wymagania wobec wykonawcy: 

1) Dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie; 

2) Rozliczenie się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT; 

3) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie  

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

4) Posiadanie własnego Certyfikowanego przez Producenta Centrum wsparcia dla sprzedawanych 

produktów.  

6. Informacja szczegółowa na temat zamówienia: znajduje się w specyfikacji, będącej załącznikiem 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

7. Do oferty należy dołączyć: nie dotyczy. 

8. Wymagania: W ofercie należy podać wartość ogólną netto i brutto wyrażoną liczbowo  

i słownie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

9. Wykonawca musi zapewnić dostawę do szkoły.  

10. Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów opisanych w niniejszym 

zapytaniu i dopuści do oceny tylko oferty spełniające te wymogi. Zamawiający dokona oceny, 

które spełniają wymagania na podstawie kryteriów: cena – 80%, pozostałe wymagania – 20%.  

11. Sposób przygotowania oferty: Oferta musi uwzględniać każdy artykuł wymieniony  

w specyfikacji z dokładnym jego opisem oraz podaną ceną. 

12. Informacje szczegółowe dot. zamówienia są dostępne pod nr. tel. 660 733 151.       

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

kwoty 130.000 złotych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3/2021/22  

z dnia 29 listopada 2021 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie 

                                                                               Iwona Zapała 

 


